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VOORWOORD

Met genoegen bieden wij u het jaarverslag 2010 van de Stichting “Zevenaar Ontmoet Medemensen”
(ZOM) aan. Afgelopen jaar zijn projecten uitgevoerd in Sri Lanka, Gambia, Roemenië en Hongarije en
zijn er projecten voorbereid in Gambia, Sri Lanka en Hongarije.
Dit jaar is er weer een uitwisseling geweest. Leerlingen van het Liemers College, locatie Vestersbos
zijn in mei in Mátészalka geweest. In oktober zijn de leerlingen van de TS 138 naar Nederland
gekomen. Ook voor 2011 staan er weer uitwisselingen tussen leerlingen uit Zevenaar en Mátészalka
op het programma.
De samenwerking met het Gemeentebestuur van Mátészalka is in 2010 aanzienlijk beter verlopen.
De regelmatige ontmoetingen hebben hieraan zeker positief bijgedragen. Ook de activiteiten van
onze Hongaarse partner HABITAT zijn weer gestart.
De nieuwe subsidie aanvragen door onze partners zijn nog steeds omslachtig, kosten veel moeite en
de aanvraagtijden zijn soms hinderlijk lang.
Zonder de grote steun van de Gemeente Zevenaar, de vele vrijwilligers en de financiële bijdrage van
onze sponsoren zouden we onze gemeenschappelijke projecten niet hebben kunnen realiseren.
Bijzonder blij zijn we met de ondersteuning en financiële hulp van leerlingen, personeel en directie
van het Liemers College Zevenaar/Didam, het Mátészalka Comité, de Stichting Wilde Ganzen, de
NCDO en al onze sponsoren.
Naast het opzetten van een aantal nieuwe projecten in diverse ontwikkelingslanden, hopen wij ook
in de toekomst een bijdrage te blijven leveren aan contacten tussen Zevenaar en Mátészalka, zodat
de vriendschap tussen de inwoners van beide steden zal blijven bestaan.

Drs. W.G.H. de Raden, voorzitter ZOM

Zevenaar, mei 2011
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ZEVENAAR ONTMOET MEDEMENSEN (ZOM)
De Stichting ZOM heeft als doel ” Het uitvoeren en ondersteunen van humanitaire projecten in
ontwikkelingslanden, in samenwerking met regionale of plaatselijke groeperingen (op bijvoorbeeld
kerkelijk, sociaal en onderwijs gebied.”
Veel mensen in ontwikkelingslanden leven onder het menselijke bestaansminimum, dit betekent
naast armoede geen mogelijkheden om iets te veranderen aan de levenssituatie. De ZOM probeert
met hulp vanuit Nederland, mensen en organisaties in ontwikkelingslanden te steunen, om de
levensomstandigheden structureel te verbeteren, zodat de mensen in staat zijn hun eigen situatie
positief te beïnvloeden.
De ondersteuning richt zich in eerste instantie in op de meest kwetsbare groepen uit de samenleving,
de ouderen, de zieken, de gehandicapten, de etnische minderheden en de wees- en pleegkinderen.
Verder heeft onderwijs een hoge prioriteit. Deelnemen aan onderwijs en beter onderwijs geeft
mensen eigen mogelijkheden om hun levenssituatie te verbeteren.
Bij de hulpverlening werkt de ZOM altijd samen met plaatselijke organisaties die weten wat er nodig
is en hoe op de beste en meest efficiënte wijze die noodzakelijke hulp kan worden geboden.
Vanaf 1991 is er een samenwerkingsverband tussen Zevenaar en de Oost- Hongaarse stad
Mátészalka. In het kader van deze samenwerking zijn er naast ambtelijke ook diverse andere
contacten gelegd, zoals uitwisselingen tussen scholen voor voortgezet onderwijs, de
brandweercorpsen, zangkoren, sportverenigingen, verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties.
Met ondersteuning vanuit Nederland is er ook voor de bewoners van Mátészalka veel veranderd. Tal
van projecten, op het gebied van onderwijs, bejaarden, minderheden, weeskinderen en
gehandicapten, zijn er samen gerealiseerd.
Ook in de toekomst zal de ZOM actief blijven in Mátészalka. Uitwisselingsprojecten worden verder
ondersteund. Ook op vragen om ondersteuning of advies vanuit Mátészalka zal positief worden
gereageerd. Het Hongaars Sponsorplan blijft verder ook gehandhaafd.
De ZOM (Zevenaar Ontmoet Mátészalka) heeft haar naam veranderd in ZOM (Zevenaar Ontmoet
Medemensen) en haar activiteiten veranderd, omdat Hongarije als lid van de Europese
Gemeenschap veel meer mogelijkheden heeft om gebruik te maken van subsidies van de Europese
Unie.
De ZOM voert sociale projecten uit in diverse ontwikkelingslanden. Er zijn op grote schaal projecten
uitgevoerd in Zuid Afrika, Oeganda, Tanzania, Gambia, Roemenië, Hongarije en Sri Lanka.
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PROJECTEN IN 2010
1.


HONGARIJE
HONGAARS SPONSORPLAN VOOR WEESKINDEREN (HSP)

In 2010 heeft onze Hongaarse partner ervoor gezorgd dat de sponsorgezinnen en de weeskinderen
uit het Grote Weeshuis in Mátészalka hun maandelijkse sponsorbijdrage ontvingen. Het aantal
sponsoren in het afgelopen jaar gedaald tot 63.
Het weeshuis heeft uit de speciale Kerstactie geld gekregen en heeft voor een sfeervolle kerstviering
gezorgd met voor ieder kind een klein presentje. Ook de cliënten van de Werkplaatsen voor
Gehandicapten hebben een bijdrage ontvangen voor hun kerstviering.
Tijdens het bezoek aan het grote weeshuis in is besloten om structurele hulp te bieden en vanuit
Nederland met een sponsorplan te starten voor de 160 weeskinderen uit het grote weeshuis, maar
ook de weeskinderen uit gezinnen.


WERKBEZOEK WERKPLAATSEN VOOR GEHANDICAPTEN IN MÁTÉSZALKA

Op verzoek van de Sociale Instellingen uit Mátészalka en de ZOM heb ik samen met een collega van
Estinea een werkbezoek gebracht aan Mátészalka van 14 t/m 18 januari 2010. Tijdens het bezoek
hebben we veel gesprekken gevoerd met de medewerkers van zowel de Werkplaats in Mátészalka
als in Opayi. Vooral in Opayi moet nog veel gebeuren. Er werken 75 cliënten maar er is nog een lange
wachtlijst. Veel activiteiten moeten nog afgestemd worden op het niveau van de cliënten zodat het
rendement hoger wordt. De leiding en de medewerkers zijn van goede wil, maar het ontbreekt aan
de nodige deskundigheid.
2.


GAMBIA
SCHOON WATER VOOR ST. MARY’S SCHOOL IN BRIKAMA

De afgelopen maanden heeft de Stichting Zevenaar Ontmoet Medemensen (ZOM) met succes actie
gevoerd voor “schoon water” voor de St. Mary Basic Cycle School in Brikama (Gambia).
De actie heeft samen met de premie van de Wilde Ganzen ruim € 13.000,00 opgeleverd. De school in
Gambia heeft samen met de ouders € 2.000,00 bijeen gebracht, zodat het benodigde geld voor de
nieuwe waterput en het waterreservoir bij elkaar is.
De nieuwe waterput was hard nodig want de huidige waterput van de school is ingestort en staat
bijna droog, er is geen drinkwater meer voor de leerlingen en voor de mensen uit de buurt, zij
mochten ook gebruik maken van de waterput. Momenteel behelpen ze zich door in emmers
drinkwater te halen bij de bron in een nabij gelegen dorp, ze moeten daarvoor meer dan 5 kilometer
lopen. Zonder de hulp uit Nederland zou er geen nieuwe waterput komen en dus geen schoon
drinkwater voor de leerlingen en voor de gezinnen uit de regio.
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ZOM voorzitter Wil de Raden mag de waterput in gebruik nemen

3.


SRI LANKA
ACIE VERZORGINGSCENTRUM VOOR KANDANA SRI LANKA

De Stichting ZOM gaat de komende tijd actie voeren voor de bouw en inrichting van een
multifunctioneel verzorgingshuis in Kandana. In samenwerking met het plaatselijke Holland Kandana
Welfare Commitee wordt een verzorgingshuis gebouwd en ingericht. In dit Verzorgingshuis worden
zwerfouderen gehuisvest en komt er dagopvang voor ouderen die overdag niet thuis kunnen blijven.
Voor de bouw en de inrichting van het project is een bedrag nodig van € 94.000,00. Het streefbedrag
van de Stichting ZOM is € 35.000,00. De NCDO (Nationale Commissie voor internationale
samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) heeft een bijdrage van € 25.000,00 beschikbaar gesteld,
wanneer het streefbedrag wordt gehaald. Ook de Wilde Ganzen ondersteunt het project



PROJECT SCHOLEN VOOR SCHOLEN IN KANDANA 2010

Het Liemers College locatie Zonegge en de Stichting ZOM hebben samen met het Holland Kandana
Welfare Commitee zijn de projecten in Sri Lanka uitgevoerd in 2010.
In het voorjaar hebben leerlingen van het Liemers College (locatie Zonegge) actie gevoerd voor
scholen in Kandana, Sedawatta en Jaele (Sri Lanka). De actie werd afgesloten met een schaatsavond
op de IJsbaan in Nijmegen.
De netto opbrengst, ruim € 6000,00 is besteed aan renovatie en schoolbenodigdheden, zoals
pennen, potloden, schriften, boeken en de inrichting van een bibliotheek en een technieklokaal.
St. Sebastian Junior Girl School
De school heeft van de bijdrage een nieuwe vloer in het computerlokaal laten leggen en tevens is de
piano gerepareerd. Nu kan er weer goed muziekonderwijs worden gegeven. Muziek en cultuur
nemen in het onderwijs een belangrijke plaats in.
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St. Xavier School Wewala
Hier zijn instrumenten en gereedschappen aangeschaft voor de vakken science en techniek. De
school kan nu in diverse klassen lessen verzorgen in deze vakken.
St. Sebastian Balika Vidyalaya School
De school heeft het geld besteed voor het “Bouwfonds”. Er wordt gebouwd aan een stiltezaal, waar
leerlingen kunnen studeren en waar gebedsdiensten worden gehouden. De fundamenten voor de
ruimte zijn al gelegd.
Dienstencentrum Sedawatta
In het dienstencentrum van Sedawatta wordt wekelijks aan ruim 1500 scholieren, die op
staatsscholen zitten, bijlessen gegeven in de vakken, Engels, wiskunde, en ICT. Deze vakken worden
op hun eigen school niet gegeven en dat betekent dat ze niet naar het vervolgonderwijs kunnen. In
het centrum geven docenten gratis lessen zodat ook de kinderen van ouders uit de sloppenwijken
van Sedawatta naar het vervolgonderwijs kunnen. Van de gift hebben ze boeken en lesmateriaal
aangeschaft.


PATER DINESH UIT SRI LANKA OP BEZOEK IN ZEVENAAR

Pater Dinesh uit Kandana (Sri Lanka) heeft afgelopen najaar, op uitnodiging van de ZOM, een bezoek
gebracht aan Zevenaar. Hij was te gast op het Gemeentehuis, de Pelgromhof, de Wereldwinkel,
secondhand shop NANDRI en op diverse scholen. Hij geeft verteld over de ontwikkelingen in
Kandana, de plaats die Zevenaar na de tsunami van 2004 heeft ondersteund.
De kosten voor zijn reis en verblijf zijn betaald door de NCDO. Zij willen hiermee bereiken dat de
samenwerkende partijen elkaar beter leren kennen en begrijpen. Tijdens zijn verblijf heeft Pater
Dinesh ervaren hoeveel moeite en werk er in Nederland gedaan moet worden om geld voor
projecten bij elkaar te krijgen. Voor de sponsoren in Nederland was het goed om het verhaal van
iemand uit Sri Lanka zelf te horen.
Tijdens zijn bezoek aan de Wereldwinkel in Zevenaar kreeg hij een cheque van € 4.200,00
aangeboden voor een onderwijsproject in Sedawatta. Er is grote behoefte aan voorschoolse opvang
en van het geld worden 2 lokalen van het Dienstencentrum in Sedawatta ingericht voor
kleuteronderwijs.
Tijdens zijn bezoek aan de Pelgromhof heeft Pater Dinesh kunnen zien op welke wijze in Nederland
de ouderzorg is geregeld. In Sri Lanka is dat anders. In Kandana wonen ruim 25.000 mensen. Het
dorp telt circa 200 zwerfouderen. Zij kunnen geen beroep doen op kinderen die hen op hun oude dag
verzorgen. Zij zijn gedwongen om op straat te leven. Ook voor dementerende ouderen is er geen
opvang.
De stichting ZOM (Zevenaar Ontmoet Medemensen) bouwt een multifunctioneel verzorgingshuis
voor zwerfouderen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het plaatselijke Holland
Kandana Welfare Commitee.
Het verzorgingshuis biedt plaats aan dertig alleenstaande bejaarden, verder komt er dagopvang met
aangepaste activiteiten en maaltijdvoorziening voor bejaarden uit de omgeving. Ook komen er twee
ziekenkamers en een dokterspost. Bouw en inrichting van het tehuis zijn begroot op 94.000 euro. Het
geld komt van verschillende instanties, waaronder ZOM, de Wilde Ganzen en de Nationale
Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO).
Verder heeft Pater Dinesh een bezoek gebracht aan Keulen (Dom) en Kevelaer (Maria kapel). Tijdens
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zijn verblijf heeft hij door zijn uitstraling en enthousiasme de harten van veel mensen veroverd en
ervoor gezorgd dat de ZOM er nieuwe sponsoren bij kreeg. Ook heeft hij Amsterdam en Den Haag
bezocht om een indruk te krijgen van ons land. Tijdens zijn verblijf heeft hij gelogeerd bij
bestuursleden van de ZOM.
Peter Dinesh heeft de tijd in Nederland als leerzaam ervaren, hij heeft gezien hoe de gelden voor de
projecten bij elkaar worde gebracht en hoe de inzet hiervoor is en hij heeft hierdoor nog meer
waardering gekregen voor alle vrijwilligers.
4.

ROEMENIË

Schoolproject in Genci. In 2010 heeft het Liemers College, locatie Vestersbos, actie gevoerd voor de
renovatie van een school in Genci (Roemenië). De school ligt in de gemeente van de Nagykaroly, de
partnerstad van Mátészalka.
Van het geld zijn de lokalen geschilderd en zijn er nieuwe vloeren gelegd. Ook zijn er materialen voor
de lessen gekocht. De leerlingen die in mei met het uitwisselingsproject mee geweest zijn naar
Mátészalka hebben het project bezocht.
5.

UITWISSELINGEN



In januari hebben medewerkers van Estinea een werkbezoek gebracht aan Mátészalka en
meegewerkt aan de start van een nieuw Medisch Dagcentrum voor kinderen in Opayi.
Tijdens het bezoek hebben er besprekingen plaatsgevonden met diverse instanties.



In mei zijn leerlingen van het Liemers College locatie Vestersbos naar Hongarije geweest voor
een uitwisselingsproject met Hongaarse leerlingen.



In september was er een tegenbezoek in Zevenaar. De Hongaarse leerlingen hebben verder
een bezoek gebracht aan Arnhem, Amsterdam en de Noordzee.

Hergebruikwinkel NANDRI in Zevenaar
Vanaf 1 januari 2011 zal NANDRI onder het bestuur vallen van de Stichting ZOM. NANDRI betekent
DANKJEWEL in het Tamil, één van de talen die op Sri Lanka gesproken wordt. We hebben voor deze
vriendelijke naam gekozen, omdat we dankjewel zeggen:




voor kleding en speelgoed door mensen gratis ter beschikking gesteld,
voor de opbrengst van de verkoop van deze goederen,
en vervolgens zeggen we ook dankjewel namens de mensen in Sri Lanka, die daarmee
gesteund worden

De winkel gaat in het voorjaar 2011 verhuizen en zich vestigen aan de Reisenakker 12. Er is genoeg
ruimte voor een wisselende collectie kleding, schoeisel, accessoires en speelgoed. Verder komt er
een koffiehoek, die uitnodigt voor gezellige momenten en is er volop gratis parkeergelegenheid.
In voorjaar en najaar worden gezellige modeshows met de kleding van het komende seizoen
gehouden.
Alle kleding en het meeste speelgoed wordt gratis verkregen. Het is zowel gebruikte als nieuwe
kleding en speelgoed, dus second-hand en outlet door elkaar, maar allemaal van eerste klas kwaliteit.
Ook verkopen we speelgoed en andere producten uit Sri Lanka, ingekocht bij kleine Fair-Trade-
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projecten.
De winkel draait op een enthousiaste groep vrijwillige medewerkers. We maken, behalve aan
energiekosten nauwelijks kosten. Hierdoor kan de opbrengst van de winkel volledig ten goede komen
aan onze projecten in Sri Lanka.
Met de opbrengst ondersteunen we een aantal van de allerarmste gezinnen in de dorpen Kandana
en Wattala financieel door middel van gezinssponsoring. Verder kunnen we uit onze opbrengst
incidenteel ondersteuning geven voor studiekosten en voor vergoeding van noodzakelijke medicijnen
of medische hulpmiddelen.
De kleding, welke wij uiteindelijk niet kunnen verkopen in onze winkel, wordt beschikbaar gesteld
aan de zorgboerderij in Mátészalka, de Hongaarse partnerstad van Zevenaar.
SAMENWERKING IN 2010
Graag wil het bestuur alle sponsoren en vrijwilligers bedanken voor hun medewerking. Zonder hun
hulp en ondersteuning waren de gerealiseerde projecten niet mogelijk geweest.
Met een groot aantal instellingen hebben wij het afgelopen jaar op een prettige en constructieve
manier samengewerkt.


De Technische School 138 uit Mátészalka heeft veel werk verzet om de samenwerking van de
grond te krijgen. Ook hun bijdrage aan de bouwprojecten en de uitwisselingen was geweldig.



Het Holland Kandana Welfare Comitee uit Sri Lanka heeft de projecten onder leiding van Mr.
Vincent Pillai tot volle tevredenheid uitgevoerd.



De Catholic Mission in Gambia en vooral Dr. Emil Kujabi hebben veel werk verzet om de
projecten in Gambia te laten slagen.



Het Liemers College, Locatie Vestersbos, leerlingen en personeel hebben voor de 18e keer
een uitwisseling met Hongarije gerealiseerd.



Locatie Zonegge, dank voor hun inzet en medewerking aan projecten in Kandana en
Negombo (Sri Lanka).



De Gemeente Zevenaar en met name burgemeester drs. Jan de Ruiter, de heer Jan-Eric
Krosse en de heer Jan Teunissen, die steeds bereid zijn geweest om onze activiteiten te
ondersteunen.



Het Mátészalka Comité van de Gemeente Zevenaar, dat de ZOM- en uitwisselingsprojecten
financieel heeft ondersteund.



De STICHTING WILDE GANZEN heeft in 2010 in het kader van de “Jeugd
voor Jeugd” acties, subsidies beschikbaar gesteld. Ook voor het nieuwe
Verzorgingshuisproject in Kandana is subsidie toegezegd.



De Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkelingssamenwerking (NCDO)
die subsidie heeft toegezegd voor het nieuwe Verzorgingshuis in Kandana.
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PLANNEN VOOR 2011


Multifunctioneel Zorgcentrum in Kandana (Sri Lanka)
De plannen voor de bouw en inrichting van een multifunctioneel Zorgcentrum zijn gereed. De
Wilde Ganzen en de NCDO hebben subsidie toegezegd wanneer de ZOM een essentiële
bijdrage levert. In het voorjaar zal de ZOM actie gaan voeren en het benodigde bedrag bij
elkaar te krijgen.



Scholen helpen Scholen project in Sedawatta (Sri Lanka)
Er liggen diverse aanvragen uit Sri Lanka om schoolprojecten te gaan starten. De ZOM gaat
initiatieven ondernemen om partners te vinden die de projecten mee willen ondersteunen.



HABITAT PROJECT: plannen voor de bouw van 2 nieuwe huizen
Het nieuwe bestuur van HABITAT heft plannen ontwikkeld voor de bouw van 2 nieuwe
HABTAT huizen. Er zijn ut de gezinnen die belangstelling hadden, 2 geselecteerd. Er zijn
tekeningen gemaakt en de bouwaanvraag ligt nu bij de Gemeente. Als de bouwaanvragen
worden goedgekeurd dan wordt in het voorjaar 1020 gestart met de bouw. De huizen
worden gefinancierd met de opbrengsten van de bestaande 4 huizen.



Start Medisch Dagverblijf voor kinderen
Er is subsidie ontvangen om te starten met een dagcentrum voor kinderen met ernstige en
meervoudige beperkingen. Van de Sociale Dienst Mátészalka is ondersteuning gevraagd om
een dergelijk centrum op te zetten.
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OVERZICHT HOOFDSPONSOREN
Liemers College ZEVENAAR/DIDAM
MRC voor Onderwijs en Advies, ZEVENAAR
WILDE GANZEN, HILVERSUM
GEMEENTE ZEVENAAR
NCDO, AMSTERDAM
DE KINKELDER BV, ZEVENAAR

SAMENSTELLING BESTUUR
Drs. W.G.H. de Raden, voorzitter
G.M.B. van der Heijden, secretaris
W.J. ten Have. Penningmeester
Mevr. M.E.L.P. Verhagen, bestuurslid.

De Stichting ZOM staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Centraal Gelderland, dossiernummer S 41.05.23.76.
De Stichting ZOM beschikt over de ANBI verklaring van de belastingdienst, dit betekent dat giften aan
de ZOM in aanmerking komen voor belastingaftrek.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING ZOM 2010
Saldo 01-01-2010

Saldo 31-12-2010

Postbank

€

70,62

RABO bank

€

232,89

RABO Telerekening

€ 63.026,31

Postbank

€

RABO bank

€ 3.647,74

RABO Telerekening

€ 3.938,03

Mutaties liquide muddelen 2010

€ 67.758,68
€ 4.428,86

€ 63.329,82

172,91

Inkomsten

Bedrag

Uitgaven

Bedrag

Giften Hongaars Sponsorplan

€

1.970,21

Stichting Wilde Ganzen

€ 37.012,07

Liemers College actie Sri Lanka

€

9.397,19

Bankkosten

€

Liemers College actie Roemenië

€

3.650,00

Project Sri Lanka

€ 7.265,25

Wereldwinkel, Sedawatta

€

4.200,00

Project Roemenië

€ 4.000,00

Nandri, Kandana

€

2.000,00

Diverse kosten

€ 1.701,75

Diverse giften

€

2.359,07

Mátészalka comité

€

4.000,00

Saldo Nandri 2010

€

4.615,00

NCDO

€ 22.500,00

Saldo

€ 4.428,86

€ 54.691,47
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